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CANDIDATURA AL CONSELL DIRECTIU DEL MCECC 
Assemblea General Ordinària 

30 de gener de 2021 

 

Territori pel qual es 
presenta: 

Barcelona 

 

CURRÍCULUM DE CANDIDAT/A AL CONSELL DIRECTIU 
 

 Nom complet 
 

Júlia Florences Corominas 
 

 Lloc i data de naixement 
 

▪ Barcelona, 7 de gener de 1997 

 

 Estudis realitzats i/o estudis que està realitzant 
 

▪ Màster en Theoretical and Applied Linguistics, Universitat Pompeu 
Fabra – Actualment 

▪ Grau en Filologia Catalana – Universitat de Barcelona. Juny de 2020 

▪ Batxillerat de la modalitat humanística – Institut la Llauna de Badalona. 
Juny de 2015     

▪ E.S.O - Escoles Minguella de Badalona. Juny de 2013 

 

 Centre d’esplai on ha desenvolupat la seva trajectòria 
 

▪ Esplai Cra-Crac (Zona 7: Barcelonès Nord) 
12 anys com a nena i 5 com a monitora 

 
 Lloc on ha desenvolupat tasques de monitor i/o responsable/director 

 
▪ Com a monitor: 

Esplai Cra-Crac, Badalona 
 

▪ Com a responsable/director: 
Esplai G.E.P, Vilafranca del Penedès (directora de campaments – 
Agost de 2020) 
 

 Càrrecs i recorregut dins de les entitats del MCECC  
 
▪ Curs Director de Lleure – Fundació Pere Tarrés. 2018 
▪ Curs Monitor de Lleure – Fundació Pere Tarrés. 2016 
▪ Monitora de lleure a l'Esplai Cra-Crac (federat al MCECC) – 2015-2020 
▪ Directora de campaments de l'esplai Cra-Crac de Badalona – juliol 2020 
▪ Directora de campaments de l'esplai G.E.P de Vilafranca del Penedès – 

agost 2020 
▪ Responsable territorial de Zona 7 (MCECC) – 2017-2020 
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▪ Monitora de colònies escolars per la Fundació Pere Tarrés. Curs 
2017/2018 

▪ Membre de la Comissió de Petits de la Trobada Vèrtex, 2018 
▪ Membre de la Comissió de la TrocaJove, 2019 
▪ Membre de la Comissió de la TrocaJove, 2020 (ajornada) 
▪ Membre de la Comissió de la TrocaJove, 2021 

 

 Altres dades d’interès 

 
▪ Editora i correctora al Departament de Literatura Infantil i Juvenil a 

l'Editorial Baula - actualment. 
▪ Correctora i assessora lingüística als Serveis Lingüístics de la Universitat 

de Barcelona (beca de col·laboració) – curs 2019/2020 
▪ Professora d’anglès extraescolar a l’escola Arrels Esperança de Badalona 

per l’empresa BeKith – curs 2018/2019 i  2019/2020 
▪ Monitora del casal d’estiu a les Escoles Minguella de Badalona. Juliol de 

2017 – juliol de 2018 – juliol 2019 – juliol 2020 
▪ Monitora infantil al projecte "Un dia pel grup" a les Escoles Pia. Curs 

2016/2017 
▪ Monitora de Teatre i English games extraescolars per l’empresa Grup Fo 

– setembre de 2018                                                                                              
▪ Mestra de ball modern a nens/es d’infantil a l’Escola Salesians de 

Badalona. Setembre – Febrer de 2017  
 

 

 Carta de motivació 

 
Inevitablement, el lleure m’ha fet ser qui sóc ara, amb defectes i virtuts inclosos.  
Encara recordo amb una nostàlgia deliciosa les infinites tardes de dissabte a 
l’esplai, les amistats que hi vaig forjar (algunes que encara perduren i d’altres 
que ha erosionat el pas del temps), les vivències extremes i les que no tant, les 
activitats, les cançons, les nits de foc de camp i les incomptables anècdotes que 
queden guardades al calaix i que mai oblides. 
Després, arriba un dia que et poses el fulard de monitor i, no saps com, passes 
a entrar a les petites vides dels Ratolins, dels Pingüins, dels Xirois i de tants 
infants que passen estones al teu costat. I tu has de convertir-te en mag, en 
excursionista, en pallasso o detectiu per fer que aquests infants puguin arribar a 
viure el màxim de la màgia que els teus monitors et van fer viure a tu. I sense 
veure-ho venir, la teva vida es converteix en un anar i venir d’hores de reunions, 
de complicitats, d’idees que no fructifiquen i frustren i d’altres que es converteixen 
en la millor activitat per una tarda de dissabte. 
El lleure és una extremitat de l’educació que fa que la societat, els infants i els 
joves avancin i creixin. Formar part del lleure vol dir entendre el món d’una 
manera diferent i entregar-se de manera desinteressada a uns infants que 
aspiren a viure aventures que els facin créixer. 
Aprendre a estimar, a compartir, a demanar perdó i a donar les gràcies m’ho ha 
ensenyat l’esplai, a força de molt riure o de males cares. I, avui en dia, bona part 
de tot el que sé ha estat gràcies a les persones que han format part d’aquest 
camí. 
Formar part del consell Directiu em permetria adoptar una nova visió sobre el 
Moviment i poder implicar-m’hi des d’altres punts de vista dels que he tingut fins 
ara. És important que el Moviment creixi i sigui capaç d’oferir als centres d’esplai 
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tot el que necessitin, avançant sempre i amb la voluntat de construir els uns al 
costat dels altres, adaptant-se a les noves circumstàncies. I penso que haver 
viscut el Moviment des d’una posició externa o formant part de Comissions de 
trobades i vivint explícitament la realitat dels centres, em dóna la possibilitat 
d’aportar noves visions i maneres de fer. 
Per això vull formar part d’això, des d’una altra posició que em permeti aportar la 
meva humil experiència en el món del lleure i a la casa, per intentar ensenyar 
noves possibilitats i idees que ens facin un Moviment més gran en tots els sentits. 
Crec que sóc una persona responsable, creativa i disposada a arremangar-se 
quan calgui per tirar endavant les noves idees que vinguin. Visc el Moviment amb 
molt d’afecte i el lleure amb molta estima, per això crec que formar part del 
Consell Directiu seria una grata experiència.  


